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OBLICZA TERRORYZMU ISLAMSKIEGO
W INDONEZJI NA POCZ¥TKU XXI WIEKU.
CASUS D¯AMA’A ISLAMIJA

Azja Po³udniowo-Wschodnia, w szczególnoœci zaœ obszar takich pañstw jak Indonezja, Tajlandia, Malezja czy Filipiny, jest jednym z wielu frontów konfliktu asymetrycznego toczonego przez d¿ihadystów z wrogami ich wizji u³o¿enia stosunków
spo³eczno-politycznych. Spo³ecznoœci islamskie w powy¿szych pañstwach, a zw³aszcza w Indonezji podzieliæ mo¿na na kilka ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ grup. Jerema
Drozdowicz, nawi¹zuj¹cy w swych rozwa¿aniach do fundamentalnej pracy Clifforda
Geertza1 wyró¿nia trzy wa¿ne lokalne islamskie tradycje: abangan, prijaji i santri.
Pierwsza z nich ma swe przedislamskie korzenie i nawi¹zuje do popularnych na tym
obszarze wierzeñ i zwyczajów. Druga zwi¹zana jest w du¿ej mierze z jawajsko-hinduistyczn¹ specyfik¹ i popularnym wœród miejscowych muzu³manów mistycyzmem.
Trzecia zaœ – najbardziej ortodoksyjna – wywodzi siê zdaniem J. Drozdowicza z nurtu
tradycyjnego islamu o silnej purytañskiej wymowie. Zawiera nakazy dotycz¹ce podstawowych islamskich rytua³ów (modlitwa, œcis³y post w okresie Ramadanu i pielgrzymka
do Mekki). Stanowi ponadto zaplecze ideologiczne wielu instytucji spo³ecznych, charytatywnych i politycznych. Tradycja ta jest „odpowiedzi¹ na tendencje modernizacyjne,
które uwidoczni³y siê w spo³eczeñstwie indonezyjskim w drugiej po³owie XX w.
Stawiana jest tak¿e w opozycji do nurtu abangan, postrzeganego jako przejaw archaicznych i poniek¹d heretyckich wierzeñ, nie zawsze zgodnych z zasadnicz¹ doktryn¹ islamu. Santri jest zatem wyrazem œwiatopogl¹dowej opozycji wobec treœci
kulturowych odbiegaj¹cych od literalnego rozumienia Koranu w kwestiach ¿ycia
ekonomicznego i obyczajowego”2. Zachary Abuza, maj¹c na uwadze przywo³ane
przez antropologów ró¿nice, zwróci³ uwagê na œcis³y zwi¹zek miêdzy salafick¹
wizj¹ u³o¿enia stosunków spo³ecznych wyp³ywaj¹cych z tradycji santri a lokaln¹
walk¹ muzu³manów o zachowanie odrêbnoœci i to¿samoœci religijnej przede wszystkim z regionu Moluków zagro¿onych nieprzyjaznymi zbrojnymi akcjami ze strony
chrzeœcijan. Emanacj¹ tej walki jest przede wszystkim aktywnoœæ islamskich grup
paramilitarnych3. Scott Helfstein s³usznie wskaza³ zaœ na powi¹zanie hase³ etniczno-narodowych z islamistycznymi, upatruj¹c Ÿróde³ tego fenomenu w przesz³oœci

1

Zob.: C. Geertz, The Religion of Java, New York 1964.
J. Drozdowicz,. Symbole w dzia³aniu. Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii, Seria Psychologia i Pedagogika nr 148, Poznañ 2009, s. 70.
3
Z. Abuza, Political Islam and Violence in Indonesia, London–New York 2007, s. 1–2.
2
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kolonialnej regionu4. Spopularyzowana dopiero na prze³omie lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych XX wieku ideologia globalnego d¿ihadu nie zyska³a wielkiej popularnoœci. Nie oznacza to jednak, ¿e powstanie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu
(SRGD) nie wywar³o ¿adnego wp³ywu na przebieg lokalnych konfliktów i wzrost aktywnoœci terrorystycznej. Czêœæ lokalnie dzia³aj¹cych ugrupowañ ju¿ na prze³omie XX
i XXI wieku przyst¹pi³a do powy¿szego ruchu, anga¿uj¹c siê na coraz wiêksz¹ skalê
w terroryzm miêdzynarodowy5.
Wedle danych Worldwide Incidents Tracking System (WITS) to nie Indonezja, ale
raczej Malezja i Filipiny doœwiadczy³y najwiêkszej liczby zamachów terrorystycznych. W pierwszej dekadzie XXI wieku dosz³o w obu tych pañstwach do ponad 4000
zamachów6. Indonezja znalaz³a siê dopiero na miejscu trzecim z liczb¹ niespe³na dwustu tego typu incydentów. Analiza danych zawartych w bazie START ujawnia podobne
dysproporcje. W okresie od 2001 do 2010 roku w czterech pañstwach regionu (Indonezji, Malezji, Tajlandii i na Filipinach) mia³o miejsce ponad 5500 zamachów terrorystycznych (rysunek 1).
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Rys. 1. Liczba zamachów terrorystycznych w Indonezji, Malezji, Tajlandii i na Filipinach
w okresie od 1970 do 2010 roku
ród³o: Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd (23.10.2011).
4
S. Helfstein, The Landscape of Jihadism in Southeast Asia, w: Radical Islamic Ideology in Southeast Asia, ed. S. Helfstein, Southeast Asia Project, The Combating Terrorism Center at West Point,
West Point 2009, s. 4.
5
Przez termin „terroryzm miêdzynarodowy” rozumieæ nale¿y w powy¿szym przypadku przede
wszystkim jako: u¿ycie przemocy motywowane wzglêdami politycznymi przeciwko obywatelom obcych pañstw. Por.: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, s. 64 i n., oraz T. Aleksandrowicz, Terroryzm
miêdzynarodowy, Warszawa 2008, s. 12–49.
6
Dane za: S. Helfstein, The Landscape…, op. cit., s. 5.
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£¹czna liczba zamachów terrorystycznych, do których dosz³o tylko w Indonezji nie
osi¹gnê³a pu³apu 450 incydentów, co stanowi mniej ni¿ 10 proc. ogólnej liczby przypadków (rysunek 2).
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Rys. 2. Liczba zamachów terrorystycznych w Indonezji w latach 1970–2010
ród³o: Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd (23.10.2011).

Dysproporcje powy¿sze wynikaj¹ z wielu uwarunkowañ lokalnych i potwierdzaj¹
tezê o relatywnie niewielkiej popularnoœci ideologii d¿ihadystycznej. W Malezji i na
Filipinach terrorystyczna przemoc motywowana by³a i jest raczej has³ami etniczno-narodowymi. W mniejszym stopniu odnosi³y i odnosz¹ siê one do motywacji religijnej.
W Indonezji, bêd¹cej najludniejszym pañstwem muzu³mañskim na œwiecie, prymat
zdoby³y przede wszystkim has³a nawo³uj¹ce do pokoju i tolerancji7. Zachary Abuza
podniós³ tezê, i¿ islam w Indonezji zawsze definiowany by³ przez u¿ycie takich terminów jak: tolerancja, umiarkowanie i pluralizm8. Pogl¹dy te potwierdza przywo³ywany przez Z. Abuzê Robert Hefner. W opinii tego ostatniego islam by³ si³¹, która
umo¿liwi³a Indonezji pokojowe przejœcie od dyktatury do demokracji9. W istocie dopiero upadek rz¹dów Suharto w maju 1998 roku by³ cezur¹ odgradzaj¹c¹ okres kojarzony raczej z terrorem pañstwowym od okresu erupcji przemocy terrorystycznej na
skalê wczeœniej w Indonezji niespotykan¹.
7
N. Hasan, Transnational Islam in Indonesia, w: Transnational Islam in South and Southeast
Asia. Movements Networks and Conflict Dynamics, eds. P. Mandaville, F. A. Noor, A. Horstmann,
D. Reetz, A. Riaz, A. Roul, N. Hasan, A. Fauzi, A. Hamid, R. C. Banlaoi, J. C. Liow, NBR Project Report, Washington 2009, s. 123.
8
Z. Abuza, Political Islam…, op. cit., s. 1.
9
R. Hefner, Civil Islam, Princeton 2000. Cyt. za: ibidem.
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NARODZINY D¯IHADYZMU W INDONEZJI
Pojawienie siê d¿ihadyzmu w Indonezji skorelowane by³o z kilkoma wydarzeniami
i procesami, których Ÿród³a w wiêkszoœci znajdowa³y siê poza tym pañstwem. Do dwóch
wa¿nych wydarzeñ, które odcisnê³y swe piêtno na rozprzestrzenianie siê hase³ islamistycznych wœród muzu³manów w Azji Po³udniowo-Wschodniej, dosz³o pod koniec lat
siedemdziesi¹tych. Peter R. Demant, analizuj¹c historiê wspó³czesnego islamizmu,
wyró¿ni³ trzy fale jego popularnoœci. Pierwsza obejmowa³a wskazany powy¿ej okres10.
Podstawowym wydarzeniem, maj¹cym wp³yw ma wzrost popularnoœci hase³ radykalnych by³a islamska rewolucja w Iranie11. Kolejnym zaœ – agresja ZSRR na Afganistan.
Irañska rewolucja uderzy³a doœæ mocno w centraln¹ pozycjê Arabii Saudyjskiej promuj¹cej has³a islamistyczne w takich pañstwach jak Indonezja. Saudyjczycy nie zrezygnowali jednak z promowania hase³ wahhabickich w Azji Po³udniowo-Wschodniej.
W latach osiemdziesi¹tych XX wieku za spraw¹ powo³anego do ¿ycia w D¿akarcie
w 1980 roku Instytutu Studiów Arabskich i Islamskich (ISAI) oraz organizacji charytatywnych silnie wspierali œrodowiska islamistyczne g³osz¹ce has³a odnowy islamu.
Udzia³ indonezyjskich muzu³manów w d¿ihadzie przeciwko Rosjanom w Afganistanie
odcisn¹³ swoje piêtno zarówno na indonezyjskiej scenie politycznej, jak te¿ i na
dzia³alnoœci organizacji terrorystycznych w tym pañstwie. To weterani stanowili bowiem g³ówny trzon aktywistów w obu grupach organizacji.
Pojawienie siê islamskich aktywistów w Indonezji zaowocowa³o powo³aniem do
¿ycia szeregu organizacji promuj¹cych has³a d¿ihadystyczne. Czêœæ z nich wybra³a pokojowe sposoby walki wyrzekaj¹c siê przemocy. Tak sta³o siê m.in. z grup¹ Hizb
ut-Tahrir Indonezja, która pojawi³a siê na politycznej mapie w Indonezji w 2000 roku
promuj¹c has³a powo³ania do ¿ycia kalifatu oraz wprowadzenia w ¿ycie regu³ prawa islamskiego12. Na drugim biegunie znalaz³o siê szereg grup d¿ihadystycznych, których
cz³onkowie wybrali przemoc jako jedyny sposób wprowadzenia w ¿ycie postulowanych przez siebie zmian porz¹dku spo³eczno-politycznego. Zaliczyæ mo¿na do nich
takie organizacje jak: Laszkar D¿ihad, D¿ama’a Islamija czy KOMPAK.

POWSTANIE ORGANIZACJI D¯AMA’A ISLAMIJA
D¿ama’a Islamija jest jednym z najwa¿niejszych uczestników globalnego ruchu
d¿ihadystycznego z regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej. G³ównym celem jej cz³onków by³o od momentu jej powstania na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku
utworzenie pañstwa islamskiego i rozszerzenie d¿ihadystycznej rewolucji na s¹siednie
pañstwa.

10

Z trzech fal, które do tej pory mia³y miejsce. Pierwsza dotyczy lat siedemdziesi¹tych, druga
– osiemdziesi¹tych, trzecia zaœ dziewiêædziesi¹tych. Szerzej zob.: P. R. Demant, Islam vs. Islamism.
The Dilemma of the Muslim World, Westport–London 2006, s. 105–108.
11
Ibidem, s. 109–126.
12
N. Hasan, Transnational…, op. cit., s. 126–127.
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Korzenie powy¿szej organizacji siêgaj¹ wydarzeñ z lat piêædziesi¹tych XX wieku.
W Indonezji na Zachodniej Jawie o ustanowienie pañstwa islamskiego walczy³a wówczas z re¿imem Sukarno grupa nosz¹ca nazwê Darul Islam. Na jej czele stan¹³ wówczas
Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. G³osi³ on wówczas pogl¹dy zarówno o islamistycznym, jak i nacjonalistycznym wydŸwiêku13. PóŸniejsi cz³onkowie D¿ama’a Islamija odwo³ywali siê do tych samych celów, obiecuj¹c dokoñczyæ dzie³o Darul Islam
w postaci zjednoczenia spo³ecznoœci muzu³mañskiej i utworzenia pañstwa islamskiego.
Zachary Abuza genezê grupy ³¹czy bezpoœrednio z aktywnoœci¹ dwóch islamskich
radyka³ów jeszcze w latach szeœædziesi¹tych XX wieku: Abdullaha Sungkara i Abu Bakara Ba’asjira. Obaj postulowali, odwo³uj¹c siê do swego mentora Sakermadji’ego Maridjana Kartosuwirjo, wprowadzenie rz¹dów opartych na prawie islamskim. Obaj ju¿
w 1972 roku za³o¿yli w Ngruki w pobli¿u Solo (Surakarta) szko³ê islamsk¹ Al-Mukmin
(Pesantren Al-Mukmin), w której propagowano idee wahhabistyczne. Wœród absolwentów tej szko³y znaleŸli siê póŸniejsi terroryœci islamscy14. W³adze indonezyjskie w listopadzie 1978 roku aresztowa³y obu za³o¿ycieli szko³y, oskar¿aj¹c ich o antypañstwowy
spisek. Po siedmiu latach spêdzonych w wiêzieniu przenieœli siê do Malezji. Na uchodŸstwie przyst¹pili do aktywnej promocji idei d¿ihadystycznych. Jednym z przejawów ich
ówczesnej aktywnoœci by³a rekrutacja ochotników do walki z Rosjanami w Afganistanie.
W opinii Zachary’ego Abuzy A. Sungkar spotka³ siê z Osam¹ bin Ladenem po raz
pierwszy w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych – najprawdopodobniej przed
1994 r. Wówczas to z³o¿y³ mu przysiêgê wiernoœci (bajat)15. Zapowiedzia³ te¿ budowê
struktur d¿ihadystycznych, wzorowanych na rozwi¹zaniach spopularyzowanych przez
Al-Kaidê oraz d¹¿enie do utworzenia pañstwa islamskiego na obszarze Indonezji, Malezji, Tajlandii i po³udniowych Filipin.
Za datê powstania D¿ama’a Islamijja uwa¿a siê 1 stycznia 1993 roku16. Przez kolejnych kilka lat jej cz³onkowie nie podejmowali jeszcze terrorystycznej aktywnoœci.
Czas ten poœwiêcono natomiast na budowê sieci terrorystycznej, z³o¿onej z autonomicznych komórek operacyjnych. Nowych rekrutów organizacja zdobywa³a poprzez
sieæ szkó³ islamskich (madras).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY
Ewolucja struktury organizacyjnej D¿ama’a Islamija na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odzwierciedla trendy odnosz¹ce siê do zdecydowanej wiêkszoœci organizacji
13
R. Gunaratna, The Ideology of Al-Jama’ah Islamiyah, w: Current Trends in Islamist Ideology,
Vol. I, eds. H. Fradkin, H. Haqqani, E. Brown, Washington 2005, s. 69.
14
M.in. Fathur Rohman Al-Ghozi i Ali Imron. Zob.: Z. Abuza, The War on Terrorism in Southeast Asia, „Strategic Asia” 2003/2004, s. 331.
15
Ibidem, s. 332.
16
S. Shuja, Gauging Jemaah Islamiyah’s Threat in Southeast Asia, „Terrorism Monitor” Vol. III,
Issue 8, 20 April 2005, http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=30286&tx_
ttnews[backPid]=180&no_cache=1 (14.05.2009). Zachary Abuza uwa¿a jednak, ¿e datê tê nale¿y
umiejscowiæ pomiêdzy 1992 a 1993 rokiem. Por.: Z. Abuza, Jemaah Islamiyah Adopts the Hezbollah
Model. Assessing Hezbollah’s Influence, „The Middle East Quarterly” 2009, Vol. XVI, No. 1, s. 15.
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d¿ihadystycznych, w tym samej Al-Kaidy. Analitycy z RAND Corporation wskazali,
¿e na pocz¹tku XXI wieku struktura ta z typowo hierarchicznej zaczê³a ewoluowaæ
w kierunku wertykalno-sieciowym17. Szacowana liczba cz³onków D¿ama’a Islamija
na prze³omie XX i XXI wieku nie przekracza³a tysi¹ca.
Na czele grupy stali emirowie (dowódcy grupy). Byli nimi Abdullah Sungkar i Abu
Bakar Ba’asjir. Zachary Abuza przypisuje im te¿ rolê duchowych przywódców organizacji. Naczelnym organem DI by³ szura – Regionalna Rada Doradcza (Rada Zarz¹dzaj¹ca).
W jej sk³ad wchodzi³o piêæ osób18. Powy¿szemu organowi podporz¹dkowane by³y komitety odpowiedzialne za konkretne pola dzia³alnoœci oraz sekretariat. Przedmiotem
dzia³alnoœci owych komitetów by³y sprawy: wojskowe, finansowe, bezpieczeñstwo
i dzia³alnoœæ misyjna. S³u¿ebn¹ rolê wobec powy¿szej struktury odgrywa³y cztery lokalne dowództwa czy te¿ brygady (tzw. mantiqi). Im podporz¹dkowane by³y bataliony
(wakalah). Te ostatnie zaœ sprawowaæ mia³y pieczê nad aktywnoœci¹ terrorystyczn¹
komórek operacyjnych (fiah).

DOWÓDCA

REGIONALNA RADA DORADCZA

KOMITET
WOJSKOWY
KOMITET
FINANSOWY
KOMITET
DS. BEZPIECZEÑSTWA
KOMITET
DS. PRACY

MANTIQI
(BRYGADY)

WAKALAH
(BATALIONY)
FIAH
(KOMÓRKI)

Rys. 3. Struktura organizacyjna D¿ama’a Islamija
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: B. Mobley, Jemaah Islamiyah Dossier, Center For Policing Terrorism, August 26, 2004, http://www.cptmi.org/pdf/Jemaah%20Islamiyah%20Dossierv5.pdf (23.10.2011) oraz
Z. Abuza, The War on Terrorism in Southeast Asia, „Strategic Asia” 2003/2004, s. 331.

17
P. Chalk, A. Rabasa, W. Rosneau, L. Piggott, The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia.
A Net Assessment, Santa Monica 2009, s. 92–94.
18
Z. Abuza, The War…, op. cit., s. 333.
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Utworzone zosta³y cztery brygady (mantiqi). Pierwsza zasiêgiem swej aktywnoœci
obejmowa³a obszar Malezji, Singapuru i po³udniowej Tajlandii; druga – Jawê i Sumatrê, trzecia – Filipiny, Brunei, wschodni¹ Malezjê, Kalimantan i Sulawesi, celem
czwartej by³o zaœ zbudowanie sieci batalionów i podporz¹dkowanych im komórek terrorystycznych w Australii. Mantiqi 1 liczy³a oko³o 200 osób i by³a najwiêksz¹ brygad¹
grupy. Na jej czele stali Abu Hanafia i Fazi bin Abu Bakar Bafana. Wœród cz³onków
mantiqi 1 znajdowali siê m.in. wyk³adowcy malezyjskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z. Abuza wymieni³ cztery podstawowe zadania powy¿szej brygady19. Pierwszym z nich by³o utrzymywanie i pog³êbianie wspó³pracy z KMM (Malezyjsk¹ Grup¹
Mud¿ahedinów). Drugim – wspó³praca operacyjna z central¹ czy te¿ j¹drem ruchu d¿ihadystycznego (Al-Kaid¹). Mantiqi 1 odgrywa³a w tym wzglêdzie rolê szczególn¹,
wynikaj¹c¹ z posiadania przez ni¹ zaplecza logistycznego i zdolnoœci rekrutacyjnych
owocuj¹cych mo¿liwoœciami wysy³ania licznych grup rekrutów do obozów szkoleniowych w Afganistanie oraz planowania akcji terrorystycznych. Trzecim zadaniem brygady by³o rozbudowywanie zdolnoœci rekrutacyjnych i szkoleniowych. Znacz¹ca czêœæ
cz³onków organizacji pochodzi³a z dwóch madras: z Tarbija Lukmanul Hakiem w Johor Bahru i Sekola Menenga Arab Darul Anuar w Kota Baru. Mantiqi 1 odpowiedzialna by³a tak¿e za stworzenie i zarz¹dzanie sieci¹ organizacji zapewniaj¹cych sta³y
dop³yw œrodków finansowych przeznaczanych na dzia³alnoœæ operacyjn¹. Wœród nich
by³a nawet firma farmaceutyczna i informatyczna, za pomoc¹ których transferowano
œrodki finansowe dla komórek terrorystycznych Al-Kaidy w USA. Firmy te dzia³a³y legalnie, nielegalnie na rzecz D¿ama’a Islamija przekazywano jedynie oko³o 10 proc. ich
rocznych dochodów, zasilaj¹c tzw. fundusz na rzecz sprawy islamskiej czy fundusz d¿ihadu (Infak Fisbillah). Mantiqi 2 dzia³a³a na obszarze Jawy i Sumatry. W po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku jej liczebnoœæ nie by³a zbyt du¿a. Nie podejmowano te¿
aktywnoœci operacyjnej na obszarze Indonezji. Sytuacja zmieni³a siê dopiero po upadku re¿imu Suharto. Do powy¿szej brygady przyst¹pi³o jeszcze przed 2000 rokiem wielu indonezyjskich islamistów. W ostatnich dwóch latach XX wieku utworzone zosta³y
dwa silne bataliony – Laszkar Mud¿ahidin i Laszkar D¿undallah. Mantiqi 2 by³a w istocie zbrojnym skrzyd³em za³o¿onej przez Abu Bakara Ba’asjira organizacji nosz¹cej
nazwê Rady Indonezyjskich Mud¿ahedinów (Mad¿ilis Mud¿ahidin Indonezja – MMI).
Nale¿a³o do niej kilkadziesi¹t radykalnych grup islamistycznych z obszaru ca³ej Indonezji. Powy¿sza brygada powo³a³a do ¿ycia szereg obozów szkoleniowych – m.in. na
Sulawesi i Kalimantan. Jej aktywnoœæ finansowana by³a najprawdopodobniej przez
centralê ruchu d¿ihadystycznego. Znacz¹c¹ rolê odgrywa³a bowiem w tym wzglêdzie
fundacja Al-Haramain, œciœle wi¹zana z nielegalnym przep³ywem œrodków finansowych miêdzy œrodowiskami d¿ihadystycznymi. Dzia³alnoœæ Mantiqi 3 wydaje siê niezwykle wa¿na i s³u¿ebna wobec powy¿szych dwóch brygad. G³ównym zadaniem
analizowanej brygady by³o utrzymywanie kana³ów logistycznych, za pomoc¹ których
dostarczano broñ i materia³y wybuchowe do wszystkich komórek grupy. Utrzymywano
te¿ bliskie relacje z innymi, dzia³aj¹cymi w regionie grupami – w tym Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro i organizacj¹ Abu Sajjaf. Wspólnie odbywano tadri (militarne
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treningi) m.in. w obozie Abu Bakar, przynajmniej do roku 2000, kiedy to obóz zosta³
zdobyty przez wojska filipiñskie. W ich obozach obu powy¿szych grup instruktorami
byli wys³annicy centrali ruchu – w tym Omar al-Faruk czy Omar al-Hadrani20. Najmniejsz¹ brygad¹ by³a Mantiqi 4. Jej dzia³ania skupia³y siê na rekrutowaniu nowych
cz³onków wœród indonezyjskiej diaspory w Australii.
Za planowanie dzia³añ operacyjnych D¿ama’a Islamija odpowiedzialny by³ Nurjaman Riduan Ismuddin (alias Hambali)21, który odgrywa³ tak¿e bardzo istotn¹ rolê jako
agent Al-Kaidy w Azji Wschodniej22. 14 sierpnia 2003 roku zosta³ pojmany w Tajlandii
i przekazany amerykañskiej CIA23. Za pion rekrutacyjny DI do czasu swego aresztowania w Malezji w czerwcu 2001 roku odpowiada³ Mohammed Ikbal Abdurraham (alias
Abu D¿ibril)24. Aresztowania przywódców grupy nale¿¹cych do pierwszego pokolenia
spowodowa³y pojawienie siê na czele DI ich nastêpców. Do najwa¿niejszych z tzw.
drugiego pokolenia przywódców nale¿eli: Azahari Husin i Noordin Mohammed Top.
Sk³ad tej grupy uzupe³nili: Abdul Rahim Ajub (odpowiedzialny za operacje w Australii), Zulkarnaen (cz³onek centralnego dowództwa DI odpowiedzialny za planowanie
dzia³añ operacyjnych grupy), Zulkifli bin Hir (cz³onek centralnego dowództwa odpowiedzialny za przygotowywanie zamachów bombowych) i Dulmatim (alias Amar
Usman)25.
Jedn¹ z sieci komórek operacyjnych grupy w Azji Po³udniowo-Wschodniej by³a
sieæ filipiñska. Wyró¿niæ mo¿na kilka stadiów jej rozwoju. Najdynamiczniejszym
okresem by³a koñcówka lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. W roku 2001, uda³o siê
w³adzom filipiñskim rozbiæ czêœæ tej struktury. Aresztowano wówczas ponad trzysta
osób. Spora grupa aresztowanych26 odby³a szkolenia w obozie Hudaibija na Mindanao pomiêdzy 1998 a 2000 rokiem. Aresztowania nasili³y siê na Filipinach zw³aszcza
po zamachach na Bali w paŸdzierniku 2002 roku. Spowodowa³y one czasowe przerwanie kontaktów miêdzy central¹ w Indonezji a komórkami na Filipinach. Wzmo¿ona aktywnoœæ w³adz indonezyjskich zaowocowa³a natomiast przemieszczeniem
siê na Filipiny (zw³aszcza na Mandanao) szeregu bojowników D¿ama’a Islamijja. Po
2005 roku m.in. z uwagi na skutecznoœæ dzia³añ antyterrorystycznych zmianie uleg³
sposób organizacji grupy. Nacisk po³o¿ony zosta³ bowiem na budowanie struktur
zdecentralizowanych.
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Ibidem, s. 334.
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B. Mobley, Jemaah Islamiyah Dossier, Center For Policing Terrorism, August 26, 2004,
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Hambali’s Capture: How Significant for the War on Terror?, „Terrorism Monitor” 2005, Vol. I,
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CELE, STRATEGIA I TAKTYKA D¯AMA’A ISLAMIJA
Najwa¿niejszym celem grupy, wynikaj¹cym bezpoœrednio z ideologii, do której
odwo³ywali siê jej cz³onkowie by³o utworzenie pañstwa islamskiego (Dawlah Islamija) przez stosowanie d¿ihadu. Zdolnoœæ do wzniecenia œwiêtej wojny wi¹za³a siê z rozwojem trzech wa¿nych czêœci sk³adowych muzu³mañskiej to¿samoœci: potencja³u wiary (Kuwwatul Akihad), potencja³u braterstwa (Kuwwatul Ukhuwwah) i potencja³u si³y
(Kuwwatul Masallah)27. Dope³nieniem tej wizji by³o dychotomiczne spojrzenie na
wspó³czesny œwiat bêd¹cy aren¹ walki dobra ze z³em, si³ Boga z si³ami Szatana,
muzu³manów z niemuzu³manami.
Strategicznym celem grupy by³o wywo³anie islamskiej rewolucji, która mia³a doprowadziæ do upadku œwieckich rz¹dów i przejêcia w³adzy przez islamistów. Przemoc
na du¿¹ skalê (w akacjach terrorystycznych zamierzano zabiæ tysi¹ce przeciwników)
mia³a wywo³aæ chaos wewnêtrzny i przyspieszyæ dekonstrukcjê starego systemu. D¿ama’a Islamija mia³a staæ siê g³ówn¹ platform¹ dzia³ania awangardowej spo³ecznoœci
muzu³mañskiej w Indonezji. Postulowany przez ni¹ cel strategiczny nale¿y umieœciæ
w perspektywie piêciu zasad tworz¹cych przysz³y ³ad spo³eczno-polityczny. Do zasad
tych zaliczono: wiarê (iman), emigracjê (lub pielgrzymkê – hid¿ra), przygotowanie do
walki w imiê Boga (i’dad), walkê w imiê Allaha (d¿ihad) oraz koncepcjê mi³oœci i nienawiœci w imiê Allaha (al-wala wal-bara)28. Szczególnie ta ostatnia koncepcja, sugeruj¹ca powinnoœci ka¿dego muzu³manina stanowi³a wa¿ny element legitymizacji przemocy
wobec przeciwników grupy. Dychotomiczna wizja rzeczywistoœci spo³ecznej u³atwia³a ideologom grupy jednoznaczne wskazanie wrogów d¿ihadystów. Byli nimi ci
wszyscy, którzy przeciwstawiali siê realizacji wizji jej za³o¿ycieli.
Z taktycznego punktu widzenia aktywnoœæ cz³onków D¿ama’a Islamija koresponduje
z taktyk¹ wykorzystywan¹ przez innych uczestników globalnego ruchu d¿ihadystycznego. Wyró¿niæ mo¿na w zwi¹zku z tym trzy grupy celów zamachów terrorystycznych
(potocznie nazywane tzw. miêkkimi celami). Pierwsz¹ stanowi³y cele o charakterze
ideologiczno-religijnym (np. ró¿nego rodzaju œwi¹tynie), drug¹ – cele ludzkie (np. politycy czy przedstawiciele re¿imu) i trzeci¹ – inne cele o du¿ym znaczeniu ekonomicznym (siedziby obcych korporacji, kurorty turystyczne itp.).
W 2005 roku w D¿ama’a Islamija uwidoczni³y siê wewnêtrzne podzia³y, których
zasadniczym powodem sta³a siê odmienna wizja u³o¿enia relacji z j¹drem salafickiego
ruchu globalnego d¿ihadu. Jedn¹ z nich tworzyli zwolennicy Darul Islam (tzw. „neodarulislamiœci”) opowiadaj¹cy siê za ograniczeniem aktywnoœci tylko do Indonezji.
Drug¹ frakcjê tworzyli zaœ zwolennicy Nurjamana Riduana Ismuddina, opowiadaj¹cy
siê za szersz¹ wspó³prac¹ z central¹ ruchu i podjêciem intensywnej kampanii skierowanej przede wszystkim przeciwko celom zachodnim29.
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Relacje miêdzy DI a central¹ globalnego ruchu d¿ihadystycznego maj¹ wieloaspektowy charakter. Widaæ je m.in. na p³aszczyŸnie ideologicznej. Mo¿na te¿ przeœledziæ
powi¹zania pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami obu struktur. Jednym z przywódców
duchowych DI, œciœle wspó³pracuj¹cych zw³aszcza w obecnej dekadzie z przedstawicielami ruchu by³ Abu Dujana. Ten urodzony pod koniec lat szeœædziesi¹tych XX wieku na Zachodniej Jawie radyka³ œciœle zwi¹zany by³ te¿ z ugrupowaniem Darul Islam.
W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku odby³ on treningi wojskowe na Filipinach
i w Pakistanie. Dziêki temu móg³ nawi¹zaæ œciœlejsze kontakty z najwa¿niejszymi
przywódcami ruchu30. W³adze indonezyjskie jednoznacznie wi¹¿¹ tê postaæ z szeregiem zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Indonezji w pierwszej po³owie
pierwszej dekady XXI wieku.
Prawdopodobnie ju¿ w po³owie 2006 roku przywódcy D¿ama’a Islamija postanowili stworzyæ specjalny oddzia³ zamachowców samobójców sk³adaj¹cy siê z co najmniej 100 osób. Wœród potencjalnych celów takich zamachów znajduj¹ siê zarówno
indonezyjscy chrzeœcijanie, jak i cudzoziemcy przebywaj¹cy w tym pañstwie31.

PRZYK£ADY AKTYWNOŒCI TERRORYSTYCZNEJ
Do 2000 roku cz³onkowie D¿ama’a Islamija nie przeprowadzili samodzielnie ¿adnej
akcji terrorystycznej32. Ich aktywnoœæ ogranicza³a siê wówczas najwy¿ej do partycypacji w przygotowywaniu zamachów planowanych przez cz³onków Al-Kaidy. Sytuacja
zmieni³a siê dopiero w drugiej po³owie 2000 roku. Terroryœci z DI oœmieleni brakiem
aktywnoœci antyterrorystycznej w³adz indonezyjskich i wsparciem centrali ruchu d¿ihadystycznego przyst¹pili do kampanii przemocy, której apogeum przypad³o w³aœnie
na rok 2000. Mia³o wówczas miejsce co najmniej 47 zamachów terrorystycznych.
W lipcu tego¿ roku pod³o¿ono zdetonowano ³adunek wybuchowy w centrum handlowym w D¿akarcie, w grudniu 2000 roku. DI wspólnie z Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro przeprowadzono zaœ atak bombowy w Manili. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e znacz¹ca
czêœæ ataków w tym okresie zakoñczy³a siê fiaskiem m.in. z uwagi na problemy natury
organizacyjno-taktycznej i technicznej (np. co najmniej kilkanaœcie ³adunków wybuchowych nie eksplodowa³o z uwagi na b³êdy pope³nione w trakcie ich konstruowania
czy przygotowania do detonacji).
Zestawienie wybranych, najbardziej spektakularnych zamachów przypisywanych
grupie D¿ama’a Islamija zawiera tabela 1.
Wedle danych GTD do chwili obecnej grupa odpowiedzialna jest ³¹cznie za ponad
70 incydentów (rysunek 4).
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Tabela 1

Zestawienie wybranych zamachów terrorystycznych przypisywanych D¿ama’a Islamija
w latach 2000–2009
Data

Miejsce
zamachu

Pañstwo

24.12.2000 Indonezja

Pekanburu

30.12.2000 Filipiny

Manila

12.10.2002 Indonezja

Zabici

Ranni

DI

5

8

DI, IFWM

12

20

Kuta

Rodzaj celu
przywódcy religijni
œrodki transportu

DI

202

150

turyœci

AS, IFWM, DI

24

150

lotnisko

D¿akarta

DI

15

149

Tentena

DI

11

30

cywile, Biznes

D¿imbaran

DI

12

50

cywile, Biznes

4.03.2003 Filipiny

Davao

5.08.2003 Indonezja
28.05.2005 Indonezja
1.10.2005 Indonezja

Sprawca

biznes

1.10.2005 Indonezja

Kuta

DI

12

50

cywile, Biznes

8.05.2007 Filipiny

Tacurong

DI

9

34

cywile, W³adze

17.07.2009 Indonezja

D¿akarta

DI

5

25

biznes

Legenda: DI – D¿ama’a Islamija, IFWM – Islamski Front Wyzwolenia Moro, AS – Abu Sajjaf.
ród³o: Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd (23.10.2011).
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Rys. 4. Ataki terrorystyczne D¿ama’a Islamija w latach 2000–2010
ród³o: Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd (23.10.2011).

Najbardziej spektakularnym zamachem terrorystycznym w historii grupy, za który
jej cz³onkowie ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, by³ bez w¹tpienia zamach na Bali,
który nast¹pi³ 12 paŸdziernika 2002 roku. W symultanicznym zamachu bombowym,
którego celem by³y dwa lokalne kluby uczêszczane przede wszystkim przez zachodnich turystów zginê³y ³¹cznie 202 osoby.
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Konsekwencj¹ powy¿szej akcji terrorystycznej by³a szybka i zdecydowana odpowiedŸ w³adz indonezyjskich. Przyst¹pi³y one do zakrojonych na skalê regionaln¹
dzia³añ zmierzaj¹cych do wytropienia i rozbicia komórek operacyjnych DI. Do lipca
2003 roku aresztowano co najmniej 60 osób powi¹zanych z t¹ organizacj¹ i zaanga¿owanych w przeprowadzenie powy¿szego zamachu. Nie uda³o siê niestety rozbiæ
prê¿nie dzia³aj¹cej siatki terrorystycznej grupy w Malezji i Singapurze.
Kolejne spektakularne zamachy terrorystyczne cz³onkowie D¿ama’a Islamija przeprowadzili w latach 2003–2005. W sierpniu 2003 r. zdetonowano ³adunek wybuchowy
w hotelu Marriott w D¿akarcie. We wrzeœniu 2004 r. przeprowadzono w tym samym
mieœcie podobny zamach na ambasadê australijsk¹. Rok póŸniej – na pocz¹tku paŸdziernika 2005 r. dosz³o do potrójnego zamachu bombowego na wyspie Bali. Tylko
w tych trzech zamachach œmieræ ponios³o ³¹cznie ponad 40 osób. W wiêkszoœci byli to
jednak Indonezyjczycy.
***
Analiza aktywnoœci d¿ihadystów z D¿ama’a Islamija sk³aniaæ mo¿e do kilku zasadniczych wniosków. Cz³onkowie i zwolennicy DI stanowili i stanowi¹ jedynie niewielk¹
mniejszoœæ w wiêkszoœci pokojowo nastawionej spo³ecznoœci muzu³mañskiej w Indonezji.
Organizacja ta nale¿a³a w pierwszej po³owie XXI wieku do grupy najaktywniejszych uczestników globalnego ruchu d¿ihadystycznego. Bliska wspó³praca z jego
j¹drem nawi¹zana jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych poci¹gnê³a za sob¹ przejêcie
modus operandi spopularyzowanego w ramach ruchu.
Niezmiernie wa¿n¹ cezur¹ w odniesieniu do terrorystycznej aktywnoœci grupy by³
prze³om roku 2002 i 2003. To wówczas, z uwagi na podjête na du¿¹ skalê dzia³ania antyterrorystyczne powa¿nie ograniczono zdolnoœci dzia³ania drugiej brygady D¿ama’a
Islamija. W³adze indonezyjskie tu¿ po zamachach na Bali nawi¹za³y œcis³¹ wspó³pracê
wywiadowcz¹ z w³adzami australijskimi, japoñskimi, brytyjskimi, niemieckimi i francuskimi maj¹c¹ na celu rozbicie struktur DI. Zaostrzono tak¿e, zw³aszcza w 2009 roku,
prawo antyterrorystyczne.
Za³o¿ycielom i bojownikom D¿ama’a Islamija nie uda³o siê zrealizowaæ ¿adnego
z za³o¿onych przez siebie celów. Apogeum przemocy z pocz¹tku XXI wieku mia³o byæ
w istocie jedynie pocz¹tkiem kampanii, która jak dot¹d nie osi¹gnê³a swojego kolejnego etapu.
Po 2004 roku D¿ama’a Islamija przyst¹pi³a co prawda, dziêki wsparciu zewnêtrznemu (w szczególnoœci ze strony j¹dra ruchu d¿ihadystycznego), do odbudowy swoich
struktur. Nie uda³o jej siê jednak osi¹gn¹æ stanu gotowoœci operacyjnej podobnego do
tego z pocz¹tku 2000 roku. Nie oznacza to jednak, ¿e organizacja ta nie stwarza ju¿
¿adnego zagro¿enia dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego w Indonezji. Maj¹c na uwadze
rozleg³¹ sieæ powi¹zañ zbudowan¹ przez DI oraz t¹, któr¹ tworzy globalny ruch d¿ihadystyczny nie mo¿na wykluczyæ w najbli¿szej lub nieco dalszej przysz³oœci zwrócenia
siê w stronê przemocy w postaci spektakularnych zamachów terrorystycznych, których
przedmiotem bêd¹ tzw. miêkkie cele. Ich prawdopodobieñstwo maleje jednak wraz
z kolejnymi sukcesami antyterrorystycznymi i likwidacj¹ lub zatrzymaniem kolejnych ciesz¹cych siê znacznym autorytetem cz³onków grupy. Powa¿nym os³abieniem
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D¿ama’a Islamija by³a m.in. œmieræ Noordina Topa we wrzeœniu 2009 roku. To on bowiem by³ jednym ze skarbników grupy odpowiedzialnym za transfer œrodków finansowych z Bliskiego Wschodu do Indonezji.
W zwi¹zku z brakiem sukcesów w walce zbrojnej cz³onkowie D¿ama’a Islamija
po³o¿yli wiêkszy nacisk po 2004 roku na dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Jej emanacj¹ by³a rozbudowa sieci organizacji charytatywnych. Zwi¹zane z DI instytucje na niespotykan¹
dotychczas skalê zaczê³y anga¿owaæ siê w pomoc humanitarn¹ i dzia³alnoœæ misyjn¹.
Jest ona zapewne, jak dzia³o siê to ju¿ wczeœniej, ³¹czona z dzia³alnoœci¹ indoktrynacyjno-rekrutacyjn¹. Takie ³¹czenie ró¿nych form aktywnoœci znacznie os³abia wysi³ki
antyterrorystyczne w³adz indonezyjskich. Kolejne, najm³odsze pokolenie d¿ihadystów
w tym pañstwie dzia³a wrêcz poza strukturami DI, tworz¹c nowe efemeryczne grupy.
Sta³o siê tak na pocz¹tku 2009 r. kiedy to niewielka grupa domoros³ych d¿ihadystów
utworzy³a organizacjê, która przybra³a nazwê Al-Kaidy w Azji Po³udniowo-Wschodniej33. D¿ama’a Islamija cieszy siê ci¹gle nieustaj¹c¹ popularnoœci¹ wœród m³odych indonezyjskich islamistów. Jest to jednak grupa stosunkowo nieliczna. Nie reprezentuje
jej te¿ ¿aden charyzmatyczny przywódca m³odego pokolenia, co prowadzi do konkluzji, i¿ apogeum swej aktywnoœci DI ma ju¿ za sob¹.

STRESZCZENIE
W artykule analizie poddano cztery g³ówne kwestie. Nale¿¹ do nich: wzrost popularnoœci islamskich organizacji radykalnych w Azji Po³udniowo-Wschodniej, wyzwania dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego zwi¹zane z ich aktywnoœci¹, w tym w szczególnoœci ze strony
organizacji D¿ama’a Islamija (DI), relacje pomiêdzy DI a globalnym ruchem d¿ihadystycznym.
W artykule wskazano m.in. na historyczne korzenie D¿ama’a Islamija, zwi¹zane z walk¹ motywowan¹ czynnikami etniczno-religijnymi toczon¹ w Indonezji ju¿ w latach piêædziesi¹tych
XX wieku. Zwrócono tak¿e uwagê na fakt, i¿ DI jest obecnie czêœci¹ panazjatyckiej sieci d¿ihadystycznej, powi¹zanej z Al-Kaid¹. Na pocz¹tku XXI wieku D¿ama’a Islamija uda³o siê
wzmocniæ znacz¹co zdolnoœci operacyjne, co zaowocowa³o w szczególnoœci przeprowadzeniem zamachu bombowego na Bali w 2002 roku. W Indonezji poparcie dla tego typu radykalnych organizacji islamistycznych jest niewielkie. D¿ama’a Islamija ci¹gle stanowi zagro¿enie
dla stabilnoœci wewnêtrznej powy¿szego pañstwa, w szczególnoœci dlatego, i¿ podstawowy cel
postulowany przez jej cz³onków w postaci utworzenia pañstwa islamskiego spotyka siê z pozytywnym przyjêciem ze strony wielu m³odych Indonezyjczyków.

THE FACES OF ISLAMIC TERRORISM IN INDONESIA IN THE BEGINNING
OF THE 21ST CENTURY. THE CASE OF JEMAAH ISLAMIYAH
ABSTRACT
This article addresses four main questions. The rise of radical Islamic movements in Southeast Asia, the challenge to international security from them, especially from Jemaah Islamiyah
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(JI), the links between JI and the Salafi-jihadi Global Movement. The article suggests first, that
the roots of Jemaah Islamiyah can be traced to the ethno-religious struggle in Indonesia in 1950s;
and second, that JI is a part of a pan-Southeast Asian jihadi network with strong ties to al Qaeda.
At the onset of the XXI century Jemaah Islamiyah had developed a powerful operational capability, culminating in the 2002 Bali bombing. In Indonesia there is little support for such hardline
Islamic movements. JI however continues to jeopardize stability in this country because its essential goal to establish an Islamic state resonates with many young Indonesians.

